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Od ponad 15 lat firma DREWBET® tworzy wyjàtkowe 
rozwiàzania na pograniczu sztuki budowlanej i u˝ytkowego 
designu, na nowoczesnych liniach technologicznych, 
przy pomocy wykwalifikowanej kadry pracowników 
i projektantów.  DREWBET® dostarcza profesjonalne 
i kompleksowe rozwiàzania w zakresie zagospodarowania 
przestrzeni architektonicznej, ogrodów i posesji 
prywatnych, ró˝nego rodzaju obiektów u˝ytecznoÊci 
publicznej.

Wyró˝nia nas jakoÊç oraz:

• Jedna z najbardziej kompleksowych na rynku ofert 
 kompletnych rozwiàzaƒ przydomowych.
• Elementy dekoracyjne i konstrukcyjne z wibroprasowanego 
 betonu, z gotowà fakturà elewacyjnà.
• Wysokie parametry odpornoÊciowe, wytrzymałoÊciowe 
 i akustyczne.
• Spójna kolorystyka, korespondujàce w odcieniach 
 ogrodzenia, kostka brukowa oraz elementy galanterii 
 betonowej.
• Gotowe rozwiàzania - ekonomiczny proces budowy.
• Komfort wieloletniego u˝ytkowania.

 
O FIRMIE

Firma DREWBET® posiada w całej Polsce rozległà sieç partnerskich 
punktów dystrybucyjnych, którà łàczy doskonała obsługa logistyczna. 
W ofercie partnerów znaleêç mo˝na kompleksowe i indywidualne 
rozwiàzania, obejmujàce nie tylko bogaty wybór produktów dla domu, ale 
równie˝ doradztwo techniczne i baz´ sprawdzonych wykonawców. Firma 
dba o atrakcyjnoÊç swojej oferty co roku wprowadzajàc nowe produkty. 
Dołàcz do nas! Szczegóły na stronie www.drewbet.pl.

Jakość dla wymagających
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Wieloletnie doÊwiadczenie w produkcji materiałów 
betonowych dla budownictwa firmy DREWBET® sprawia, ˝e 
rozwiàzania DREWBET® sà niezwykle trwałe i ekonomiczne. 
Realizacje firmy to zarówno wielkie obiekty handlowe, 
magazynowe i biurowe, jak i osiedla mieszkaniowe oraz 
projekty dla klientów indywidualnych.

W ofercie FIRMY znajduje si´ szeroki asortyment produktów 
ró˝nego zastosowania – dla przemysłu budowlanego, 
do wykonywania okładzin jak i Êcian elewacyjnych, 
elementów małej architektury oraz budowli gospodarczych 
i ogrodzeniowych. Elementy betonowe stanowiàce składnik 
elewacji zewn´trznych i wewn´trznych charakteryzujà si´ 
niezwykłà trwałoÊcià i wytrzymałoÊcià. 

 
JAKOŚĆ

Najlepsze parametry na rynku

• Klasa betonu: C30/37.
• G´stoÊç w masie: 2400 kg/m3.
• Kolorystyka: biały, grafitowy, szaro biały, D1, D2, 
 piaskowy, szaro-piaskowy, jasny bràz, ciemny bràz,  
 czerwono-grafitowy, szaroczerwony.
• GruboÊç pustaka: 10 lub 20 cm.
• WysokoÊç pustaka: 7,5 lub 16 cm.
• DługoÊç pustaka: 38 cm.
• Sposób monta˝u: zaprawa + kotwy ze stali nierdzewnej, 
 podparcie w fudze poziomej lub pionowej.
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DREWBET® to nie tylko PUSTAKI ELEWACYJNE czy PŁYTKI z serii WALL. 
To tak˝e kostka brukowa DREWBET® HOME, system ogrodzeniowy DREWBET® FENCE oraz 
chemia budowlana. Zalecenia i wskazówki

ELEMENTY SYSTEMU

płytka chodnikowa
DREWBET® HOME

system ogrodzeniowy
DREWBET® FENCE

kostka brukowa
DREWBET® HOME

pustaki konstrukcyjne
DREWBET® AIRBRICK

łącznik podmurówki
DREWBET® FENCE

płytki elewacyjne 
DREWBET® WALL

pustaki elewacyjne 
DREWBET® AIRBRICK

ogrodzenia betonowe 
DREWBET® FENCE
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PUSTAKI ELEWACYJNE

PUSTAKI ELEWACYJNE to rodzaj bloczka dekoracyjnego lub architektonicznego, który ma łupanà tekstur´ utworzonà przez 
podział betonowego bloku w trakcie produkcji. Wyglàdem przypomina naturalne kamienie ciosane, elementy francuskich 
murów z koƒca XIX w. Pustaki firmy DREWBET® wymagajà mniej pracy ni˝ inne systemy wykoƒczeƒ dekoracyjnych. PUSTAKI 
ELEWACYJNE sà najcz´Êciej spotykane na elewacjach budynków u˝ytecznoÊci publicznej. Coraz ch´tniej jednak stosowane sà 
przez projektantów i klientów indywidualnych.

PUSTAKI ELEWACYJNE
AIRBRICK SYSTEM

ZALETY:
- PUSTAKI ELEWACYJNE dzi´ki swojej budowie posiadajà stosunkowo  
 niskà wag´. Ich stosowanie nie obcià˝a stropów i zmniejsza ryzyko 
 p´kania Êcian.
- Ogromnà zaletà systemu jest du˝y wybór PUSTAKÓW FUNKCYJNYCH, 
 z których mo˝emy wykonywaç nadpro˝a i rdzenie, traktujàc te elementy 
 jako tracony szalunek do projektowanych konstrukcji.
- Du˝a dokładnoÊç wymiarów i gładkie lico PUSTAKÓW GŁADKICH 
 pozwala wyeliminowaç potrzeb´ stosowania tynku. Âciany wystarczy 
 pomalowaç lub wykleiç płytkami z serii WALL, uzyskujàc estetyczny efekt.
- System monta˝u oraz kotew zapewnia du˝à elastycznoÊç 
 wykoƒczeniowà systemu.
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D2 - II PIASKOWY - IIIJASNY-BRÀZ - V D1 - I

CIEMNY-BRĄZ - VI SZARO-CZERWONY - XISZARO-PIASKOWY - IV

GRAFITOWY - IX CZERWONO-GRAFITOWY - XBIAŁY - VII SZARO-BIAŁY - VII

PUSTAKI ELEWACYJNE
AIRBRICK SYSTEM

EL7 EL7.1

W tych samych wybarwieniach
dost´pne sà płytki Êcienne
z serii WALL. Z łatwoÊcià z nimi
wykoƒczysz cały projekt lub
przeniesiesz klimat elewacji do wn´trza.

DREWBET® PUSTAK ELEWACYJNY EL7 h=7,5 [cm]

DługoÊç [cm] 38

SzerokoÊç [cm] 100

WysokoÊç [cm] 7,5

Waga [kg] 5,3

IloÊç w pakiecie [szt.] 216

DREWBET® PUSTAK ELEWACYJNY EL7.1 h=7,5 [cm]

DługoÊç [cm] 38

SzerokoÊç [cm] 10

WysokoÊç [cm] 7,5

Waga [kg] 5,3

IloÊç w pakiecie [szt.] 216

7,5

10

38

Pustaki elewacyjne to elementy dekoracyjne z wibroprasowanego
betonu, z gotowà, łupanà fakturà. O wysokich parametrach 
odpornoÊciowych, wytrzymałoÊciowych i estetycznych. Doskonale 
zakryjà nieatrakcyjnà dotàd elewacj´ lub posłu˝à do wykonania 
elementów otaczajàcej budynek zabudowy.

PUSTAKI ELEWACYJNE 
7,5 cm
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PIASKOWY - III

SZARO-PIASKOWY - IV SZARY

GRAFITOWY - IXBIAŁY - VII SZARO-BIAŁY - VII

PUSTAKI ELEWACYJNE
AIRBRICK SYSTEM

EL16 EL16.1

Czy wiesz że,
pełne barwienie w masie wszystkich 
elementów SYSTEMU pozwala 
na wykonywanie naro˝ników i innych rodzajów 
wykoƒczeƒ na miejscu, poprzez rozłupanie 
dedykowanych do tego pustaków.

DREWBET® PUSTAK ELEWACYJNY EL16 h=16 [cm]

DługoÊç [cm] 38

SzerokoÊç [cm] 10

WysokoÊç [cm] 16

Waga [kg] 10,8

IloÊç w pakiecie [szt.] 144

DREWBET® PUSTAK ELEWACYJNY EL16.1 h=16 [cm]

DługoÊç [cm] 38

SzerokoÊç [cm] 10

WysokoÊç [cm] 16

Waga [kg] 10,8

IloÊç w pakiecie [szt.] 144

16

10

38

PUSTAKI ELEWACYJNE 
16 cm

Gotowe rozwiàzania elewacyjne firmy DREWBET to przede 
wszystkim ekonomiczny pomysł na dokonanie du˝ych wizualnie 
zmian, w krótkim okresie czasu. PUSTAKI ELEWACYJNE 
o wysokoÊci 16 cm doskonale prezentujà si´ na budynkach 
o masywnej architekturze, strzelistych Êcianach marketów i biur.
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PUSTAK KONSTRUKCYJNY  
Wymiar:38x20x16
Waga: 14,4 kg
IloÊç w pakiecie: 72 szt.

PUSTAK KONSTRUKCYJNY  
Wymiar:38x20x16
Waga: 17 kg
IloÊç w pakiecie: 72 szt.

PUSTAK TYPU “H”  
Wymiar:38x20x16
Waga: 14,7 kg
IloÊç w pakiecie: 72 szt.

PUSTAK KONSTRUKCYJNY GŁADKI

Wymiar:38x20x16
Waga: 14,7 kg
IloÊç w pakiecie: 72 szt.

PUSTAK TYPU “U” 
Wymiar:38x20x16
Waga: 16,5 kg
IloÊç w pakiecie: 72 szt.

PUSTAK GŁADKI TYPU “C”  
Wymiar:38x20x16
Waga: 16,5 kg
IloÊç w pakiecie: 72 szt.

PUSTAK TYPU “C”  
Wymiar:38x20x16
Waga: 12 kg
IloÊç w pakiecie: 72 szt.

PUSTAK DZIAŁOWY  
Wymiar:38x9,5x16
Waga: 8,3 kg
IloÊç w pakiecie: 144 szt.

Pozostałe elementy
ELEMENTY SYSTEMU

Pustak przeznaczony do realizacji 
lekkich budynków parterowych.
Dost´pny w wersjach:
„wpust-wypust” (PU-WW) 
„z wpustem” (PUK-W)
„bez wpustu” (PUK)

Pustak konstrukcyjny naro˝ny  
dost´pny w wersjach:
„naro˝ny lewy” (PUN-L),  
„naro˝ny prawy” (PUN-R)

Pustak do wykonywania rdzeni 
usztywniajàcych zbrojonych  
w gruboÊci Êciany, czy muru.
symbol: PUH

Pustak przeznaczony do realizacji 
lekkich budynków parterowych.
Dost´pny w wersjach:
„wpust-wypust” (PUG-WW) 
„z wpustem” (PUG-W)

Pustak do wykonywania nadpro˝y 
wylewanych nad otworami okiennymi, 
drzwiowymi  
oraz bramowymi, a tak˝e 
do wykonywania  
wieƒców usztywniajàcych.  
symbol: PU

Pustak przeznaczony do 
wykonywania rdzeni poszerzonych 
(pilastrów) w Êcianach podłu˝nych 
oraz w naro˝ach Êcian; ustawiony 
Êciankà podłu˝nà pionowo słu˝y jako 
szalunek tracony (strona wewn´trzna) 
dla nadpro˝y o wi´kszej rozpi´toÊci.  
symbol: PUC-G

Pustak przeznaczony do 
wykonywania rdzeni poszerzonych 
(pilastrów) w Êcianach podłu˝nych 
oraz w naro˝ach Êcian; ustawiony 
Êciankà podłu˝nà pionowo słu˝y jako 
szalunek tracony (strona wewn´trzna) 
dla nadpro˝y o wi´kszej rozpi´toÊci.  
symbol: PUC

Pustak konstrukcyjny, do Êcianek 
działowych wewn´trznych dost´pny w 
wersjach:
„z wpustem” (PD-W)
„wpust-wypust” (PD-WW)

Pustaki konstrukcyjne i funkcyjne występują  
w trzech kolorach lica łupanego oraz w wersji gładkiej.
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PUSTAKI KONSTRUKCYJNE
PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ PUSTAKÓW FUNKCYJNYCH

PUSTAK TYPU „H”
rdzeń w grubości ściany

PUSTAK NAROŻNY
rozwiązanie narożnika

PUSTAK DZIAŁOWY 
ścianka działowa

PUSTAK TYPU „U”
konstrukcja nadproża

SZARY

GRAFITOWY

GŁADKI

BIAŁY

DREWBET® AIRBRICK SYSTEM umo˝liwia 
zaprojektowanie elewacji, prostych  
i funkcjonalnych budynków, form 
ogrodzeniowych, Êcianek działowych,  
jak równie˝ zabudowy uzupełniajàcej 
w sposób estetycznie spójny.

DREWBET® AIRBRICK to zestaw idealnie dopasowanych elementów wykonanych w 
technologii wibroprasowanego betonu, opracowany na potrzeby budownictwa wraz z 
zestawem elementów uzupełniajàcych. System pozwala na wykonanie: 
- oblicówek dekoracyjnych,  
- Êcian działowych,
- murków i elementów małej architektury, 
- budynków parterowych z lekkim dachem lub z poddaszem u˝ytkowym,
- pomieszczeƒ gospodarczych, gara˝y.

Pustaki konstrukcyjne i funkcyjne występują  
w trzech kolorach lica łupanego oraz w wersji gładkiej.
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PUSTAKI KONSTRUKCYJNE
SYSTEM MONTAŻU PUSTAKÓW ELEWACYJNYCH

rozwiązanie
attyki

podparcie 
boczne

rozwiązanie 
narożnika

wspornik do nadproży 
prefabrykowanych

DREWBET® AIRBRICK 
SYSTEM umo˝liwia 
zaprojektowanie elewacji, jak 
i całego terenu otaczajàcego. 
Przy pomocy elementów 
z tej serii, w krótkim czasie 
podniesiesz wartoÊç 
nieruchomoÊci.

Maksymalna wysokość ściany z PUSTAKÓW 
ELEWACYJNYCH wynosi 20 m, przy założeniu podparcia 
horyzontalnego co 5 m. Grubość warstwy zaprawy nie 
powinna być mniejsza niż 15 mm, MINIMUM 2 mm pod 
i 2 mm nad kotwą.

Trójwarstwowe Êciany zewn´trzne budynków spełniajà trzy podstawowe funkcje: noÊnà, 
izolacyjnà i architektonicznà. Prawidłowe wykonanie elewacji wymaga odpowiedniego podparcia 
i przewiàzania ze Êcianà noÊnà, w sposób eliminujàcy powstawanie mostków termicznych 
i z gwarancjà noÊnoÊci i statecznoÊci konstrukcji.

Zewn´trzna warstwa licowana wykonana z pustaków elewacyjnych powinna byç 
WSPARTA NA FUNDAMENCIE, wspornikach stalowych lub przedłu˝eniach płyt stropowych 
mi´dzykondygnacyjnych, w celu zapobiegania ruchom wertykalnym Êciany. Podparcie poziome 
elewacji zazwyczaj stanowi ława fundamentowa, na której wykonuje si´ Êciank´ z pustaków 
gładkich bàdê bloczków betonowych do poziomu gruntu, a ponad muruje si´ Êciank´ z 
pustaków z licem łupanym. Je˝eli nie ma takiej mo˝liwoÊci mo˝emy zastosowaç LISTW¢ 
STARTOWÑ, mocujàc jà do konstrukcji budynku (wyłàcznie do ˝elbetu). Kotwienie listwy 
odbywa si´ za pomocà kotwy zaprawowej lub z pomocà wbetonowanej wczeÊniej szyny 
HALFEN. Dzi´ki temu uzyskujemy praktycznie bezmostkowe podparcie elewacji. Dobór kotew, 
liczba i rodzaj zamocowania elewacji zale˝y od parcia i ssania wiatru w danej strefie, odległoÊci 
elewacji od Êciany noÊnej, powierzchni Êciany, nasłonecznienia oraz innych czynników. Liczba 
kotew i rodzaj powinna byç ka˝dorazowo przeliczona przez konstruktora. 

Przedstawione rozwiàzania oraz rysunki poglàdowe nie stanowià instrukcji monta˝u. Ka˝dy projekt wymaga konsultacji w 
kwestii odpowiedniego doboru kotew oraz szczegółów wykonawczych.

PUSTAKI ELEWACYJNE to elementy do wykonywania dekoracyjnych ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych, oraz oblicówek ścian konstrukcyjnych.
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PUSTAKI ELEWACYJNE występują w 11 modnych kolorach. 
O dwóch wysokościach 16 i 7,5 cm.

PUSTAKI KONSTRUKCYJNE

Pustaki muruje si´ w sposób tradycyjny, jeden po drugim. Przy wysokich konstrukcjach producent zaleca zalanie pustaków betonem C25 do 
wysokoÊci 1 m, zalewajàc kolejny rzàd po zwiàzaniu wst´pnym pierwszego. Przy budowie bardzo długich Êcian, nale˝y wykonaç dodatkowo 
dylatacje pionowe co maksymalnie 8 m. Odpowiednio dobierajàc elementy przy naro˝ach nale˝y układaç pustaki „przesuni´te” na przemian 
rz´dami, w fugach umieszczajàc odpowiednio dobrane kotwy ze stali nierdzewnej w odst´pach co 50 cm w poziomie i co ok. 45 cm w 
pionie, (kotwy powinny byç rozmieszczone „mijankowo”) 5 – 7 szt. na m2. 

Elewacja jest obcià˝ona parciem i ssaniem wiatru, w zwiàzku z tym kotwy muszà odznaczaç si´ du˝à wytrzymałoÊcià na Êciskanie 
i rozciàganie. Powinny przy tym byç wykonane z materiału na tyle elastycznego, ˝eby umo˝liwiç oddzielnà prac´ elewacji i Êciany 
konstrukcyjnej. Zbyt sztywne kotwy mogà doprowadziç do sp´kania elewacji (np. w czasie ogrzewania słoƒcem nie pozwolà na 
przemieszczanie si´ elewacji wzgl´dem Êcian wewn´trznych). W zwiàzku z tym kotwy nie mogà byç zbyt grube. Zalecana Êrednica to 
4 mm. Przy du˝ych obcià˝eniach wiatrem zwi´ksza si´ liczb´ kotew na 1 m² elewacji. 

Kotwy słu˝à do zabezpieczenia Êciany przed ruchami wertykalnymi, poprzez połàczenie ze Êcianà noÊnà, wewn´trznà. Wokół otworów 
okiennych i drzwiowych oraz przy dylatacjach i naro˝nikach nale˝y zwi´kszyç iloÊç kotew, umieszczajàc je liniowo w iloÊci 3 szt. na metr 
bie˝àcy. Producent zaleca zastosowanie pełnego systemu kotwienia. 

Przedstawione rozwiàzania oraz rysunki poglàdowe nie stanowià instrukcji monta˝u. Ka˝dy projekt wymaga konsultacji 
w kwestii odpowiedniego doboru kotew oraz szczegółów wykonawczych.

SYSTEM MONTAŻU PUSTAKÓW ELEWACYJNYCH

rozstaw kotew 
w pionie: ok. 45 cm

rozstaw kotew 
w poziomie: 50 cm

warstwa konstrukcyjna
warstwa izolacyjna
pustka powietrzna
pustak elewacyjny 
DREWBET® AIRBRICK

Ściana 
trójwarstwowa
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BIAŁY SZARY GRAFITOWY SZARO-BIAŁY

SYMBOL WYSOKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ SZEROKOŚĆ RODZAJ

E7 7 31 25 daszek x

E8 7 31 25 daszek łupany x

E9 7 46 23 daszek x

E10 7 46 23 daszek łupany x

E11 7 35 35 daszek łupany x

E12 7 35 35 daszek x

G30 30 _ 50 gazon x

LL 10 20,2 7,8 kształtka łupana x

LP 10 20,2 7,8 kształtka łupana x

J 10 4 24,5 kształtka łupana

A2 16 22 38 (12+26) pustak ogrodzeniowy x x x

A1* 16 22 38 pustak ogrodzeniowy x x x

A3* 16 22 38 pustak ogrodzeniowy x x x

A4 8 22 38 pustak ogrodzeniowy x x x

A5 8 22 38 pustak ogrodzeniowy x x x

B1 16 22 38 pustak ogrodzeniowy x x x

B2 16 22 38 (26+12) pustak ogrodzeniowy x x x

B3 8 22 38 pustak ogrodzeniowy x x x

B4 8 22 38 pustak ogrodzeniowy x x x

F1* 8 22 38 pustak ogrodzeniowy x

F2 8 22 38 (12+26) pustak ogrodzeniowy x

F3* 8 22 38 pustak ogrodzeniowy x

G1 8 22 38 pustak ogrodzeniowy x

G2 8 22 38 (26 + 12) pustak ogrodzeniowy x

PAL40 40 7,5 8 palisada x x x

PAL22 22 7,5 8 palisada x x x

PE8 8 ok. 3 44 płytka elewacyjna Dover Lanzarotte Giblartar

PE5 5 ok. 3 25 płytka elewacyjna Dover Lanzarotte Giblartar

EL7 7,5 10 38 pustak ELEWACYJNY x x x x

EL7.1 7,5 10 38 pustak ELEWACYJNY x x x x

EL16 16 10 38 pustak ELEWACYJNY x x x x

EL16.1 16 10 38 pustak ELEWACYJNY x x x x

PU-WW 16 20 38 pustak KONSTRUKCYJNY x x x

PUN-L 16 20 38 pustak KONSTRUKCYJNY x x x

PUN-R 16 20 38 pustak KONSTRUKCYJNY x x x

PUK 16 20 38 pustak KONSTRUKCYJNY x x x

PUK-W 16 20 38 pustak KONSTRUKCYJNY x x x

PUH 16 20 38 pustak KONSTRUKCYJNY x x x

PU 16 20 38 pustak KONSTRUKCYJNY x x x

PUC 16 19,8 38 pustak KONSTRUKCYJNY x x x

CIEMNY-
PIASKOWY PIASKOWY SZARO-

PIASKOWY D1 D2 BRĄZ CZERWONY SZARO-
CZERWONY

CZERWONO-
GRAFITOWY JASNY BRĄZ

KOLORYSTYKA ELEMENTÓW

x

x

x

x

x

x

x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Todra Anatolia Pera Vermilion Colca Canyon Tangariro Wadi Rum

Todra Anatolia Petra Vermilion Colca Canyon Tangariro Wadi Rum

x x x x x

x x x x x x x x

x x

x x

* F1 i F2 oraz A1 i A3 sprzedawane sà w tych samych iloÊciach.
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